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  :طرق معاجلة التأخر الدراسي

أن الكثري من حاالت التأخر الدراسي يعود كما أسلفنا إىل أسباب 
الطالب البد من التشخيص الدقيق  متعددة ولتحسني مستوى حتصيل

 .لنقاط الضعف لديه ولبحث عن األسباب ومن ثم وضع العالج املناسب

 

 :وعادة يتم عالج التأخر الدراسي يف إطارين

توجيه املعاجلة إىل أسباب ختلف الطالب يف دراسته سواء  :اــأوهلم
 اجتماعية ، صحية اقتصادية .. اخل .

 

توجيه املعاجلة حنو التدريس أو إىل مناطق الضعف التي يتم ثانيهما: 
تشخيصها يف كل مادة من املواد الدراسية باستخدام طرق تدريس 

وتكثيف الوسائل التعليمية  مناسبة يراعى فيها الفروق الفردية
االهتمام باملهارات األساسية لكل مادة والعالقات املهنية االجيابية بني 

 املدرس والطالب.
 
 
 
 
 
 
 



 
ويتم حتقيق تلك املعاجلات من خالل حتديد اخلدمات اإلرشادية والعالجية 

 املناسبة لكل حالة وميكن تقسيم هذه اخلدمات إىل :
 

 

 أوالً: خدمات وقائية :

 خدمات التوجيه واإلرشاد األكادميي والتعليمي . - 1
 اخلدمات التعليمية.  - 2
 خدمات صحية . - 3
 خدمات توجيهية .  - 4
 خدمات إرشادية نفسية. - 5
 خدمات التوجيه األسرية. - 6

 

 ثانيًا: خدمات عالجية:
 العالج االجتماعي . - 1
 اإلرشاد النفسي . - 2
 العالج التعليمي . - 3

 

 

 

 

 

 

 



 
 اخلطة العالجية للطالب املتأخرين دراسياً 

 (الربامج العالجيـة  )
 

  :الربامج العالجية املتاحة للمعلم

  داخل الفصل وختصيص جزء من الدرس للطالب.متابعة الطالب 
 .تغيري مكان الطالب يف الفصل 
 .استغالل بعض حصص الفراغ لدى املعلم والرتكيز على الطالب 
 الئه تشجيع الطالب داخل الفصل أمام زم. 
 .تقديم اجلوائز الرمزية التشجيعية 
 الدراسي  هاالجتماع بويل أمر الطالب واطالعه على مستوى ابن

 والتواصل مع املدرسة. هعلى متابعة ابنوحثه 
  كانت مسعية أو بصرية أو غري 

ً
استعمال الوسائل املتاحة سواء

 ذلك.
 .تزويد ويل أمر الطالب جبدول يوضح ما سيتم دراسته أسبوعيًا 
 سب قدرات الطالب.جتزئة املادة ح 

 
 

 
 



 
  املقدمة للطالب املتأخر دراسيًا:  ربامجال
 

التعرف على أسباب ضعف الطالب وحبث ودراسة هذه األسباب وإجياد احللول  .1
 . املناسبة

 بالتعاون مع ويل األمر وإدارة املدرسة بالطرق الرتبوية السليمة. .2
 . تبصريه بالطرق السليمة لالستذكار اجليد .3
 . متابعة دفاتره وواجباته ومذكراته .4
 . خارج املدرسة )إعداد جدول لتنظيم الوقت( ظيم وقتهتن .5
 . إعطاؤه نشرة عن املذاكرة وجدوالً للمذاكرة .6
 .القيام بالتوجيه واإلرشاد اجلماعي والفردي وفق خطة حمددة .7
 . منحه خطاب شكر أو شهادة حتسن مستوى عند حتسن مستواه .8
 إحلاقه بالربامج العالجية. .9
 لرعايته وتشجيعه.االتصال مبدرسته  .11
 نفسيًا على أهمية الدراسة. حثه .11
 مساعدته الختيار الرفقة الصاحلة املتفوقة دراسـيا. .12
 إشراكه يف مسابقات تتـناسـب مع مستواه لغرض التشجيع. .13
 حتويله للوحدة الصحية لعالجه إذا كان تعاني من صعوبات يف التعلم مثل .14

 . البصر صعوبة النطق أو ضعف السمع أو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


